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1. Hemservice
Med hemservice avses hemservice enligt socialvårdslagen (710/1982). Avsikten med
hemservice och stödtjänster är att säkerställa att klienter som bor i sitt eget hem får de vårdoch omsorgstjänster som de behöver för att klara sin dagliga livsföring. Hemservice är avsedd
för vuxna personer som har nedsatt funktionsförmåga och är i behov av hjälp och stöd för att
klara självständigt boende hemma. Med funktionsförmåga avses klientens förmåga att klara
av dagliga sysslor i sin vardagliga miljö.
Regelbunden hemservice förutsätter en vård- och serviceplan. Hemservicetjänsterna grundar
sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd. Avgifterna för
regelbunden hemservice fastställs utifrån familjestorlek, inkomster och antalet tjänster. För
tillfällig hemservice uppbärs de serviceavgifter som vård- och omsorgsnämnden har fastställt.
Hemservicens tjänster kan kompletteras med hemsjukvård. Med hemsjukvård avses sjukvård
i hemmet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Hemsjukvård kan bestå av
uppföljning av medicinering, provtagning och mätningar. Regelbunden hemsjukvård sker
hemma hos klienten enligt en vårdplan. För planering, genomförande och uppföljning av
hemsjukvårdsinsatser ansvarar sjukskötaren i hemsjukvården. Hemsjukvården kan delegera
vissa uppgifter till närvårdare inom hemservicen som t.ex medicindelning, insulinbehandling,
blodtrycksmätningar och sårvård.

1.2. Verksamhetsprinciper för hemservice
Malax kommuns äldreomsorg ska medverka till att de äldre i kommunen ges en flexibel,
individuell och rehabiliterande service. De äldre ska ges förutsättningar för att leva och bo
självständigt. Omvårdnad och omsorg ska erbjudas efter den enskildes behov och, vara av god
kvalitet och bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och delaktighet. De
äldre ska uppleva kommunen som en trygg boendeplats.
Verksamhetsprinciperna för hemservice går ut på att erbjuda en trygg och klientorienterad
vård och omsorg i enlighet med kriterierna för hemservice. I genomförandet av hemservicen
tillämpas ett rehabiliterande arbetssätt, som går ut på att stödja, främja och handleda klienten
att klara sig så självständigt som möjligt. Att tillämpa ett rehabiliterande arbetssätt innebär
att stöda egenaktivitet. Hemservicepersonalen utgår i sitt arbete från att individen har egna
resurser och arbetar för att klienten ska förbättra sin förmåga eller för att förhindra
ytterligare försämring. Klienten klarar kanske inte att utföra en aktivitet helt själv, men med
hjälp i vissa moment kan klienten utföra aktiviteten delvis, som vid påklädning eller med
måltider. Målsättningen med ett rehabiliterande arbetssätt är att klienten och vårdaren
tillsammans ska utföra aktiviteten, inte att vårdaren utför sådana aktiviteter som klienten
klarar själv.
Verksamheten inom hemservicen grundar sig på gällande lagstiftning. Enligt socialvårdslagen
ska servicebehovet bedömas inom sju (7) arbetsdagar från det att klienten tagit kontakt. Vid
utskrivning från sjukhus, bäddavdelning och i akuta situationer ska servicebehovet bedömas
omedelbart. Enligt äldreomsorgslagen (980/2012) ska den äldre personens funktionsförmåga
bedömas mångsidigt och med tillförlitliga bedömningsinstrument. Vid bedömning av
funktionsförmågan används Oulu Screener verktyget. Med hjälp av Oulu Screener bedömer
man bl.a. klientens fysiska funktionsförmåga, kognitiva förmåga (minnesfunktion) och

beaktar klientens situation som helhet. Hemserviceledaren gör en bedömning av
servicebehovet utifrån det resultat som Oulu Screener verktyget ger.
Målsättningen med hemservice är att stöda förutsättningar för ett tryggt boende för de
klienter som behöver stöd för att klara de sysslor som hör till normal livsföring eller som
behöver vård som kräver professionell kunskap. Syftet med hemservicen är att stöda
klienternas möjligheter att bo hemma och klara sig i vardagen trots sjukdomar och
nedsättningar i funktionsförmågan.

2. Hemservicens tjänster
Hemservice erbjuds till personer som inte klarar av sina dagliga sysslor självständigt och som
har nedsatt funktionsförmåga. Hemservice kan vara t.ex. hjälp med på- och avklädning, hjälp
med måltider, hjälp att sköta personlig hygien, hjälp med toalettbesök och
läkemedelsbehandling. Hemservice erbjuds när klienten behöver regelbunden, i huvudsak
daglig och långsiktig vård och omsorg i hemmet. Hemservicens tjänster kan även vara
tillfälliga och ges mera sällan eller endast under en kort period.
Hemservice erbjuds också som komplement till närståendevård. Närståendevårdare kan
behöva hemservice för att orka och för få stöd för sitt eget vårdarbete.
Hemservice erbjuds även efter att en person fått sjukhusvård om hans eller hennes
förutsättningar att klarar sig i hemmet har konstaterats vara antingen tillfälligt eller
permanent begränsade. Hemservice kan beviljas åt 18 år fyllda personer, som inte klarar sig
självständigt eller med anhörigas och närståendes stöd eller annat stöd i sitt eget hem.
Hemservicen är uppbyggd så att behovet av en plats på boende brukar bli aktuellt först när
det dagliga hjälpbehovet är omfattande och behov av insatser nattetid föreligger. Hemservice
erbjuds dagligen mellan kl.07.00-21.00. I Petalax finns även nattpatrull mellan kl.21.00-07.00.
Hemservicen är indelad i fyra olika distrikt, Bergö, Petalax, Yttermalax och Övermalax.
Samtliga hemservicedistrikt leds av en hemserviceledare.

2.1.Personlig hygien
Skötseln av den personliga hygienen innebär att hemservicepersonalen stöder och hjälper
klienten med daglig personlig hygien, munvård och enligt behov att duscha. Hemservicen
hjälper även klienten att smörja in huden, raka sig och klippa naglarna.

2.2.Näring
Klienten får handledning och råd om hälsosam och mångsidig kost. I samband med
hemservicebesöken ser hemservicepersonalen till att klienten äter frukost, mellanmål och
kvällsmål. Matservice i form av lunch och middagsmat beviljas vid behov.
Hemservicepersonalen uppmanar också klienten att få i sig tillräckligt med vätska. I
näringsuppföljningen ingår även att kontrollera klientens vikt en gång per halvår. Vid t.ex.
hjärtsvikt eller läkemedelsändringar kan klientens vikt kontrolleras oftare.

2.3.Klädvård
Hemservicen hjälper klienten med klädvården genom att tvätta byk om klienten har en egen
tvättmaskin. För strykning, mangling, handtvätt samt tvätt av mattor, gardiner o.s.v. ansvarar
i huvudsak anhöriga eller privata serviceproducenter. Lakan och örngott byts en ggr/månad.
Vid behov oftare.

2.4.Städning
Hemservice ansvarar för ytlig städning så att en tillräcklig hygiennivå bibehålls i hemmet.
Hemservicepersonal torkar vid behov bort fläckar från golvet och städar toaletten.
Hemservicepersonalen diskar, rengör mat- och köksbänkar och för ut soporna vid behov.
Målsättningen är dock att klientens funktionsförmåga ska bibehållas, vilket innebär att
klienten förväntas utföra de sysslor som hen klarar själv. Kylskåpet rengörs vid behov.
Upptining av frysen hör till anhöriga eller privata serviceproducenter. Anhörig som bor i
samma hushåll förväntas sköta städningen i mån av möjlighet. Grundstädning sköts av
anhöriga eller privata serviceproducenter.

2.5.Övriga uppgifter
Till hemservicepersonalens uppgifter hör att vid behov gå ut med klienterna på promenad.
Detta är ett led i det rehabiliterande arbetssättet som tillämpas i kommunen.
Butiksärenden sköts av hemservicen i sådana fall att anhöriga eller närstående inte har
möjlighet. Hemservice hämtar post från postlådan och skottar snö framför ytterdörren i den
mån det är nödvändigt för att det ska vara möjligt att ta sig ut. Till hemservicens uppgifter hör
inte att sköta om eller gå ut med klientens husdjur.
Under kvällar och veckoslut ska arbetsuppgifterna minimeras. Om anhöriga är på besök
förväntas de delta i vården och omsorgen.

2.6. Hemsjukvård
Hemsjukvårdstjänster ges alla vardagar kl. 8-16. Avsikten är att göra det lättare för klienten
att klara sig hemma och minska eller skjuta fram behovet av bäddavdelningsvård.

3. Hemservicens stödtjänster
Syftet med hemservicens stödtjänster är att stöda självständigt boende hemma.
Stödtjänsterna kan beviljas åt klienter i hemservicen och åt andra klienter som är i behov av
stöd. Beslut om beviljande av stödtjänster görs av hemserviceledaren i respektive distrikt.
Hemservicens stödtjänster omfattar matservice, trygghetstelefon, dagcenter, bastuservice,
klädvårdsservice, individuell rehabilitering, följeslagarservice, individuell rehabilitering,
trygghetstelefon och telefonservice.

3.1. Matservice
Klienterna får lunch och/eller kvällsmål transporterad hem. Denna service erbjuds personer
som har svårigheter att tillreda mat på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller
sviktande krafter.

3.2. Trygghetstelefon
Kommunen hyr ut trygghetstelefoner åt äldre personer. Trygghetstelefoner beviljas i första
hand åt ensamboende äldre med dålig hälsa eller nedsatt funktionsförmåga. Genom att trycka
på alarmknappen på trygghetsarmbandet får klienten kontakt med anhöriga,
hemservicepersonal eller personal i vaktbolaget Verifis kontrollrum. Vaktbolaget Verifi
bedömer situationen och kontaktar hemservicen eller de anhöriga i enlighet med det avtal
som finns. Vid behov kontaktas Räddningsverket och ambulans skickas till klienten.
Trygghetstelefonerna kan kopplas till fasta telefonnätet eller till en GSM-telefon.

3.3. Dagcenter
Dagcenterverksamhet erbjuds äldre personer med nedsatt funktionsförmåga och personer
med demenssjukdomar. Dagcentrets målsättning är att aktivera och stöda klienten utanför
det egna hemmet och erbjuda möjlighet att uppleva social samvaro i vardagen. Dagcenter är
ett sätt att öka tryggheten och minska ensamheten bland äldre. Dagcenterverksamheten
ordnas inom de olika distrikten i kommunen.

3.4 Bastuservice
Bastuservice är avsedd för personer som har bristfälliga tvättutrymmen eller saknar
tvättmöjligheter. Bastuservice erbjuds även personer som behöver stöd med att sköta sin
personliga hygien.

3.5. Klädvårdsservice
Klädvårdsservice ordnas i första hand för hemservicens klienter. I klädvårdsservice ingår
tvätt och strykning av kläder samt transport av byk från och till klienten.

3.6. Individuell rehabilitering
Målsättningen med individuell rehabilitering är att klienter skall motiveras att fortsätta sin
rehabilitering hemma efter att de vårdats på akut- och rehabiliteringsavdelning eller sjukhus.
Rehabiliteringsnärvårdaren samarbetar med hemservicepersonalen och vårdpersonalen på
avdelningen. En gemensam genomgång och bedömning av klientens behov av rehabilitering
sker innan utskrivning. Rehabiliteringsnärvårdaren deltar också i aktiveringen av klienterna
samt ger stöd och råd till klienter, anhöriga och hemservicepersonal.

3.7. Telefonservice
Telefonservice kan ordnas för äldre personer som behöver en daglig telefonkontakt för att
känna sig trygga i hemmet.

3.8. Följeslagarservice
Klienter som är i behov av ledsagare till läkare eller sjukhus för undersökning och inte kan
ordna det på annat sätt kan komma i åtnjutande av denna service. Detta gäller främst klienter
som redan har hemservice.

4. Kriterier för hemservice
Nedan beskrivs processen för utredning av servicebehovet samt kriterier för beviljande av
service. Syftet med kriterier för beviljandet av hemservice är att säkerställa en rättvis och
jämlik behandling av kommunens invånare. Med tanke på den växande andelen äldre
befolkningen är det skäl att säkerställa att tjänsterna riktas till dem som har störst behov av
stöd och hjälp i hemmet. Kriterierna nedan gäller äldre personer, övriga klientgrupper
bedöms utgående från andra kriterier.

4.1.Utredning av servicebehovet
För att kunna bevilja hemservice gör man alltid en utredning av den äldres helhetssituation
och servicebehov. Utredningen av servicebehovet inleds senast inom sju dagar efter att
klienten tagit kontakt. I brådskande fall inleds utredningen utan dröjsmål.
Utredningen av servicebehovet görs i form av ett hembesök av hemserviceledaren hos
klienten. Under hembesöket diskuterar hemserviceledaren tillsammans med klienten och
anhöriga. Klientens situation
kartläggs så heltäckande som möjligt och
servicebehovsbedömningen innefattar följande områden:
– Fysisk funktionsförmåga och hälsa
– Minnesfunktionerna
– Social situation och psykisk hälsa
– Klientens stödnätverk och anhörigas delaktighet i omsorgen
– Hem- och närmiljön, tillgänglighet till service
– Olika riskfaktorer
För att säkerställa en objektiv bedömning används verktyget Oulu Screener. Oulu Screener
omfattar ett stort antal frågor och på detta sätt får man en mångsidig bild av klientens
funktionsförmåga.
Centrala mätare i Oulu Screener:

Mätare

Beskrivning

ADL (0 – 6)

Ger information om hur klienten klarar dagliga aktiviteter så som att röra sig i
hemmet, måltider, toalettbesök och personlig hygien.

IADL (0 – 21)

Bedömer förmågan i funktioner som gäller uträttande av dagliga ärenden som
måltider, hushållsarbete, ekonomi, medicinering, telefonsamtal, inköp och
förflyttning med färdmedel.

CPS (0 – 6)

Ger information om den kognitiva förmågan: korttidsminnet, om klienten gör
sig förstådd, förmågan att fatta dagliga beslut samt om klienten kan äta själv.

DRS (0 – 14)

Mäter symptom på depression.

CHESS (0 – 5)

Bedömer hälsotillståndets stabilitet genom att beakta förekomsten av olika
symptom (t.ex. andnöd, viktminskning och minskning i matintag),
förändringar i förmågan att fatta dagliga beslut eller i funktionsförmågan
samt terminala sjukdomar.

Risk CAP

Ger information om det finns risk för försämrad funktionsförmåga.

Geriatric
Screener

Mäter klientens förmåga att klara sig självständigt.

En viktig mätare är MAPLe_5 som använder information från många av Oulu Screener
verktygets olika mätare. Mätaren kan få ett värde mellan 1 och 5.
1 = Litet servicebehov
2 = Lindrigt servicebehov
3 = Måttligt servicebehov
4 = Stort servicebehov
5 = Mycket stort servicebehov

De fem huvudklasserna delas vidare in i 15 underklasser (se bilaga 1), vilka beskriver
klientens funktionsförmågor och specificerar vilka orsakerna till vårdbehoven är.
Värdet på MAPLe_5-skalan baserar sig på följande mätare och variabler:

MAPLe_5










Risk CAP

CPS

ADL

(Risk för försämrad
funktionsförmåga)

(Kognitiv funktion)

(Dagliga funktioner)

Geriatric
Screener
(Förmåga att klara sig
självständigt)

Tidigare vård
Litet utomhusvistelse
Inkontinens
Försämrad funktionsförmåga
Neurologisk diagnos
Förlorad självständighet i personliga göromål
Förändrat mentalt tillstånd
Avsaknad av inköp och tillredning av
måltider under senaste vecka

Andra variabler:






Beteendesymptom
Riskfylld hemmiljö
Läkemedel
Sår
Annat t.ex. fall, få
måltider,
sväljproblem

 Avsaknad av fysisk aktivitet
 Svårigheter att tillreda måltider
 Svårigheter med hushållsarbete
 Svårigheter att använda
färdmedel
 Beroende i personlig hygien
 Beroende i bad/dusch

4.2.Kriterier för beviljande av hemservice
Följande kriterier är riktgivande för beviljandet av hemvård:
MAPLe_5:

3

MAPLe_5-skalan inbegriper skalorna i figuren ovan, men inte nödvändigtvis alla delar av dem.
Därför bör man alltid också beakta och följa upp följande mätare och värden, samt beakta dem
vid bedömningen av servicebehovet:
ADL:
IADL:
CPS:

Om högre än 0 bör man alltid utreda orsak
Om klienten har svårigheter inom något område och man inte med
hjälp av stödtjänster kan svara på servicebehovet
Om högre än 0 bör man alltid utreda orsak

I följande fall kan man avvika från kriterierna:
 Klienten har inte förutsättningar att skaffa privata tjänster t.ex ekonomiska orsaker,
sociala problem
 Klienten lider av minnesstörningar eller psykiska problem, som gör att det finns en
risk att klientens vård inte förverkligas utan stöd
 Klientens vård förverkligas i huvudsak av en närståendevårdare och hemservice
behövs som stöd för närståendevården
 Klienten saknar helt eller i betydande utsträckning socialt nätverk och samhälleligt
deltagande
 Om klienten är beviljad permanent boende/vårdplats i kommunen kan inte
hemservicebeviljas under eventuella permissioner

4.3.Beslut om beviljande av service
Beslut om beviljande av service görs av hemserviceledaren på basen av Oulu Screener
bedömningen och ett skriftligt beslut delges klienten. De beviljade tjänsterna dokumenteras i
den preliminära vård- och serviceplan, som man gjort upp tillsammans med klienten och
anhöriga. I vård- och serviceplanen definieras behovet av tjänster och målsättningarna för
vården och omsorgen.
Om behov av hemservice och/eller stödtjänster föreligger beviljas servicen. Om behovet
minskar med tiden ges mindre hemservice, om behovet ökar ges mer hemservice. Om
klienten tillfrisknar och inte längre är i behov av servicen avslutas den. Detta sker genom ett
samspel mellan klienten, hemservicepersonalen och hemserviceledaren.
Om klienten efterfrågar service som kommunen inte kan erbjuda hänvisas klienten till privata
aktörer inom branschen som kan tillgodose klientens behov.

5. Hemservicens avgifter
Månadsavgiften uppbärs för fortgående och regelbunden service i hemmet enligt uppgjord
vård- och serviceplan. Månadsavgiften bestäms enligt familjens storlek, bruttoinkomster och
antal besök per vecka. Undantag görs för de familjer där någon förvärvsarbetar och där
hemserviceklienten endast ges personlig vård. I dessa familjer beaktas endast den enskilda
klientens inkomster. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de
månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen och nedannämnda betalningsprocent
anger.
Se bilaga 2. Avgifter för regelbunden hemservice i Malax kommun

6. Förutsättningar för hemservice
Hemservicepersonalens arbete omfattas av Arbetarskyddslagen (738/2002), vilken har som
syfte att garantera trygga och hälsosamma arbetsförhållanden samt upprätthålla
arbetstagarens arbetsförmåga.

I följande fall kan hemservicen inte erbjuda klienten sina tjänster:
 Klienten vill inte ta emot tjänsterna
 Klienten förbinder sig inte till samarbete med hemservicepersonalen
 Klienten förbinder sig inte att använda hjälpmedel som behövs för vårdens
förverkligande
 Klienten uppträder aggressivt eller har gäster i hemmet som uppträder hotfullt
 Klienten är påverkad av rusmedel
 Klienten röker i personalens närvaro
 Om arbetsredskap i klientens hem inte är funktionsdugliga och säkra att använda

Bilaga 1.
MAPLe_5-mätarens huvudgrupper (1 – 5), vilka beskriver vårdbehovet samt undergrupper (1 – 15)
vilka beskriver klientens funktionsförmågor
Huvudgrupp 1-5 Undergrupp 1-15
Karaktäriseras av:
1
Litet vårdbehov

1
Litet vårdbehov

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Förmögen att fatta dagliga beslut
Hemmiljön ok
Medicinering ok
Inga sår
Klarar sig självständigt

2
Lindrigt
vårdbehov

2
Lindrigt vårdbehov

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Förmögen att fatta dagliga beslut
Hemmiljön ok
Medicinering ok
Inga sår
Nedsatt förmåga att klara sig självständigt
Dock inga stora svårigheter att tillreda måltider

3
Måttligt
vårdbehov

3
Måttligt vårdbehov
- klass 31

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Förmögen att fatta dagliga beslut
Hemmiljön ok
Medicinering ok
Inga sår
Nedsatt förmåga att klara sig självständigt
Stora svårigheter vid tillredning av måltider

4
Måttligt vårdbehov
- klass 32

–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Hemmiljön ELLER medicineringen riskfylld

5
Måttligt vårdbehov
– klass 33

–
–
–
–
–
–

Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0)
Inga beteendesymptom
CPS <= 2 (högst en lätt försämrad kognitiv förmåga)
Tillräckliga måltider
Inga sväljproblem
Har inte fallit

6
Stort vårdbehov
- klass 41

–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Nedsatt förmåga att fatta dagliga beslut

4
Stort vårdbehov

7
Stort vårdbehov
- klass 42

–
–
–
–
–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Inga beteendesymptom
Förmögen att fatta dagliga beslut
Hemmiljö ok
Medicinering ok
Har sår (trycksår/bensår)

8
Stort vårdbehov
- klass 43

–
–

Inga ADL-störningar
CPS >= 2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv
förmåga)
Inga beteendesymptom
Inte vandrande
Inte risk för institutionalisering

–
–
–

5
Mycket stort
vårdbehov

9
Stort vårdbehov
- klass 44

–
–
–
–

Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0)
Inga beteendesymptom
CPS <= 2 (högst en lätt försämrad kognitiv förmåga)
Otillräckliga måltider ELLER sväljproblem ELLER har
fallit

10
Stort vårdbehov
-klass 45

–
–
–
–

Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0)
Inga beteendesymptom
CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försämrad kognitiv
förmåga)
Har inte fallit

11
Stort vårdbehov
- klass 46

–
–
–

Inga ADL-störningar
CPS <=1
Har beteendesymptom

12
Mycket stort vårdbehov
-klass 51

–
–

Inga ADL-störningar
CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv
förmåga)
Har beteendesymptom

–
13
Mycket stort vårdbehov
-klass 52

–
–
–
–

14
Mycket stort vårdbehov
- klass 53

15
Mycket stort vårdbehov
-klass 54

Inga ADL-störningar
CPS >=2 (åtminstone lätt försämrad kognitiv
förmåga)
Inga beteendesymptom
Vandrande ELLER risk för institutionalisering

–

Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0)
Inga beteendesymptom
CPS >= 3 (åtminstone medelsvårt försämrad kognitiv
förmåga)
Har fallit

–
–

Nedsatt ADL-funktion (ADL > 0)
Har beteendesymptom

–
–
–

Bilaga 2.
Avgifter för regelbunden hemservice i Malax kommun fr.o.m. 1.1.2014
OMSORGSGRUPP

1

BESÖKSANTAL/MÅN
4
BESÖKSANTAL/VECKA 1

2

3

4

5

6

5-11
2

12-15
3

16-19
4

20-23
5

24
6

27%
20%
14%
13%
11%
10%

30%
21%
16%
14%
12%
10%

35%
22%
18%
15%
13%
11%

Familjestorlek /Avdrag från månadsinkomst från 1.1.2014
1 person, 563 €
2 personer 1.039 €
3 personer 1.628 €
4 personer 2.014 €
5 personer 2.434 €
6 personer 2.799 €

14%
13%
10%
10%
9%
8%

18%
14%
11%
11%
10%
9%

22%
16%
12%
12%
11%
9%

Månadsavgiften får inte överskrida kostnaden för produktionen av servicen. Kostnaderna för
ett hembesök i Malax kommun beräknades 2013 vara 31,00 €. Den högsta månadsavgiften
per omsorgsgrupp kan på basen av senaste beräkning vara:
Omsorgsgrupp
”
”
”
”
”

1
2
3
4
5
6

124,00 €
341,00 €
465,00 €
589,00 €
713,00 €
4.805,00 €

( 4 besök/mån)
(11 besök/mån)
(15 besök/mån)
(19 besök/mån)
(23 besök/mån)
(155 besök/mån)

Exempel på hur månadsavgiften för regelbunden hemservice räknas ut:
Klienten bor ensam. Klienten har tre hemservicebesök per dag och ett besök av hemsjukvårdare
varannan vecka. Totala antalet besök per vecka överstiger 6 besök per vecka och avgiften räknas ut
enligt tabellen ovan enligt omsorgsgrupp 6.
Bruttopensionen är 1434,26 euro/månad. Från bruttopensionen kan en persons hushåll avdra 563 €.
1434,26 – 563 = 871,26 euro. 871,26 euro x 35 % = 304,94 euro.
Månadsavgiften är 304,94 euro.
Hemservicens avgifter regleras genom:
Klientavgiftslagen (734/1992)
Klientavgiftsförordningen (912/1992)

